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Agenda parochie H. Gabriël
• Pensionering Guus van der Ploeg
Familieviering
Zondag 10 november, 10.00 uur
Mariakerk Didam

Op de voorpagina: Maria nodigt ons uit om de te bidden.
Juist in de maand oktober. De rozenkrans kan ons daarbij
helpen. Door een gebed steeds te herhalen, creëer je rust
en aandacht om je te verdiepen in wat je uitspreekt en
de gedachten die het bij je oproept. Lees er meer over in
deze De Gabriël.

• Workshop Adventskrans maken
23 november, 09.00 - 12.00 uur
Parochiecentrum Didam
• Driekoningenviering
Zondag 5 januari, 10.00 uur
Martinuskerk Wehl
• Workshop Paaskaars maken
Maart 2020
Parochiecentrum Didam
• Workshop Rondom Maria
April 2020
Parochiecentrum Didam
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• Eerste communieviering
Zondag 17 mei 2020, 09.30 uur,
Oswalduskerk Zeddam
Zondag 17 mei 2020, 11.30 uur,
Martinuskerk Wehl
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• Hemelvaartsviering
21 mei 2020, 10.00 uur
Binnentuin Kasteel Huis Bergh ‘s-Heerenberg
• Vormselviering
Vrijdag 29 mei, 19.00 uur
Mariakerk Didam
De volgende De Gabriël verschijnt op dinsdag
10 december. De datum voor het aanleveren van
artikelen staat op vrijdag 15 november 2019. De
redactie heeft de vrijheid ingezonden stukken
taaltechnisch aan te passen, in te korten of niet te
plaatsen.
• Vormgeving en druk
Drukkerij Rozijn Repro, Didam

In De Gabriël worden regelmatig foto’s geplaatst
waarop parochianen herkenbaar zijn afgebeeld.
Deze foto’s worden naast De Gabriël onder meer gebruikt voor de website, social media en wervings- en
informatiemateriaal. Voor zover mogelijk heeft De
Gabriël toestemming aan betrokkenen gevraagd
om deze foto’s voor eerdergenoemde middelen te
gebruiken.
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Zorg voor veilige gebouwen
We hopen het nooit mee te maken, maar het verlenen van eerste hulp en het ontruimen van een
(kerk)gebouw bij een incident zijn belangrijk. BHVers zijn personen die het gebouw goed kennen en
de leiding kunnen nemen bij de ontruiming van een
(kerk)gebouw. In het algemeen geldt dat in ieder geval tijdens vieringen een of meer BHV-ers aanwezig
moeten zijn die ook EHBO kunnen verlenen. Bent
u in het bezit van een EHBO-diploma en bezoekt u
regelmatig vieringen? Dan vernemen wij dat graag
van u . U kunt dit aangeven bij het algemeen secretariaat via secretariaat@parochiegabriel.nl

Voorwoord
Voorwoord
75 jaar vrijheid. Dat is waar we de afgelopen
weken bij stil hebben gestaan en ook in
de komende tijd nog stil bij blijven staan.
Hoe indrukwekkend is het als je nu bij de
herdenkingen zovele parachutisten uit de lucht
ziet ‘vallen’. Het is nauwelijks voor te stellen hoe
dat 75 jaar geleden moet zijn geweest. Zowel
voor de mensen hier in Nederland als voor de
soldaten die hun eerste stappen zetten in een
voor hun vreemd land. Je laat je vertrouwde
omgeving achter, je krijgt een opleiding en daar
ga je. Bereid om het hoogste goed te geven voor
de vrijheid van een ander. Ik vind het nog al wat.
Meerdere keren heb ik me al afgevraagd wat ik
zou doen als ik in een tijd van oorlog zou leven.
Zou ik bereid zijn om mijn leven te geven voor
de vrijheid? Hoe makkelijk en hoe stoer is het om
nu volmondig ‘ja’ te zeggen. Maar zou ik dat ook
kunnen zeggen als het er echt om gaat?
Ook denk ik aan de vele gebeden die in die tijd
zijn gehoord. Velen zullen, in hun eigen taal
en tot hun eigen geloof, een gebed hebben
uitgesproken. Velen zullen een (gebeds)amulet
bij zich hebben gedragen. Een christelijk kruis,
een rozenkrans, noem maar op. Net zoals wij
dat nu in deze tijden ook nog veel doen. Zeker
in de maand oktober, een Mariamaand, wordt
vaak extra tot Maria gebeden. We staan er in
deze De Gabriël bij stil én we hebben bijzondere
aandacht voor de rozenkrans en haar geheimen.
Als u een keer de rozenkrans bidt, laten we
dan ook eens stil staan bij al die mensen die in
levensangst zich met dit zelfde gebed tot Maria
hebben gericht.
Als ik bij hetzelfde onderwerp mag blijven, 75
jaar bevrijding, dan hoort daar onomkeerbaar
ook een andere zijde bij. De zijde van de dood.
Het geven van je leven. Snel, onverwacht of
uiteindelijk na een letterlijke doodstrijd. Het
geven van je leven. Het zal ons op enig moment
allemaal overkomen. Laten we stil staan bij de
mensen die ons daarin zijn voorgegaan, begin
november met Allerzielen. En dan denk ik aan de
zinnen uit dat beroemde Engelse gedicht: “At the
going down of the sun and in the morning. We
will remember them” (“Bij het ondergaan van de
zon en in de morgen. We zullen hen herinneren”).
Augustine van Ree
De Gabriël • Nr. 5- 2019
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D

onderdagmorgen. Collega Theo en ik zitten rond de tafel om ‘het interview’ bij mijn
‘met- pensioen- gaan’ te houden. Het is een
aangenaam gesprek. Het resultaat leest u
elders in De Gabriël (bladzijde 10 en 11). Theo heeft het
gesprek ten slotte samengevat in de titel: ‘Open naar
elkaar’. Goed gevonden. Waar dat het levensmotto is,
is er ruimte voor echte ontmoeting. Dat is wat mensen
tot mensen maakt, een gezin tot gezin, een school tot
school en een parochie tot parochie.
Dit is mijn laatste officiële pastorale woord. Ik heb er
‘afstand’ boven gezet. Ik kwam erop tijdens de eucharistieviering van die ene maandagavond in september.
Het was een viering bij gelegenheid van de wijdingsdag van pastoor Jurgen Jansen. Vanaf mijn plaats viel
me ineens de letterlijke afstand op tussen de voorgangers en de kerkgangers. De eerste vijf, zes rijen stoelen
bleven leeg. Zowel voor- als kerkgangers moesten die
afstand overbruggen om éénwordend te vieren. En dat
lukte wonderwel. Het samen zingen was daarbij, denk
ik, een goed hulpmiddel. En anders misschien wel de
aanleiding tot dit samenkomen. Er was iets te vieren.
En ‘dus’ was er een flinke groep parochianen naar Didam gekomen. Niet officieel vermeld was er –met het
alleen maar via de tamtam van mededelingen en Facebook verspreide nieuws van ‘morgenavond om 19.00
uur’- voor velen reden genoeg om de afstand vanuit
verschillende dorpen te overbruggen. En dat men dat
van harte deed, bleek dus wel tijdens de viering en zeker ook bij de koffie met vlaai. Het was echt een feestje!
Deze avond liet zien: afstand hoeft geen belemmering
te zijn voor ontmoeting en voor openheid naar elkaar.
Dat bleek ook tijdens de Gabriëldag. Op 29 september
waren die eerste rijen wel helemaal vol. Van alle kanten en op allerlei manieren, lopend, dit jaar wellicht
iets minder fietsend en met de auto, alleen of samen,
kwamen we als parochie bijeen om ‘onze verjaardag’

te vieren. Het was immers de ‘dag van de engelen’!
Niks moest, het was echt óntmoeting. Dat ‘niks moeten’ klonk ook door bij het Gabriëlkoor. Ruim veertig
zangers en zangeressen uit verschillende parochiële
kerkkoren zongen als engelen. Ze tilden de viering op
en brachten zo mede het goede nieuws: hier gebeurt
Gabriël! Na afloop werd het feest hemels voortgezet….
Precies zoals ‘vroeger’ van de hemel werd verteld: alleen
maar blije mensen, koffie en thee en een lekker (deze
keer alcoholvrij) glaasje, heerlijke broodjes en… engelen in de bediening!
Afstand…. Ik heb de afgelopen drie-en-een-half jaar in
de parochie H. Gabriël en daarvoor in de Verrijzenisparochie en op de scholen waar ik werkte, op mijn manier
geprobeerd steeds zo dichtbij mogelijk te zijn. Natuurlijk was er soms de ‘professionele afstand’, maar ook dan
zocht ik de ontmoeting.
Theo tekent in het interview op: het goed gevoel overheerst. Precies zoals God - door Gabriël - Maria zocht
en vond, zo mocht ik jullie als parochianen – communicanten, vormelingen, dopelingen en ouders, bruidsparen, werkgroepen EHC, vormsel, dopen, huwelijk,
kinderkoor SamSam, Gezinsdag, Kind en Liturgie,
medegelovigen in de oecumene en welke andere hoedanigheid dan ook- zoeken en vinden. Voor mijn gevoel
was Hij erbij.
Het was goed en het was mooi. Ik mocht ‘ja!’ zeggen
om te helpen de afstand tussen hemel en aarde wat te
overbruggen. Soms was het – in mijn geloven – hemel
op aarde of in elk geval een heel eind in de goede richting! Ik wil jullie hartelijk danken en in jullie de Eeuwige
die mij op weg heeft gezet.
Adieu!
Pastoraal werker Guus van der Ploeg

Pastoraal werker Guus van der Ploeg gaat met pensioen en hierbij staan we stil tijdens een viering op zondag
10 november. Deze viering, een familieviering met zang van kinderkoor SamSam, is in de Mariakerk in Didam en zal
om 10.00 uur beginnen. Na afloop bent u van harte welkom in zaal Jan&Jan om pastoraal werker Van der Ploeg de
hand te schudden. Noteert u deze datum in de agenda? Guus hoopt van harte de communicanten, vormelingen
en alle anderen die hij de afgelopen jaren heeft mogen begeleiden deze dag te ontmoeten. Wees welkom!
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Rondom liturgische spiritualiteit
Met de rubriek ‘Liturgische spiritualiteit’ maken we een wandeling door het kerkgebouw en staan we stil bij de
betekenis van een aantal voorwerpen, beelden of objecten die we er aantreffen. Deze keer staan we stil bij de:

D

Rozenkrans

e rozenkrans is een gebedssnoer en bestaat
uit 5 grote en 50 kleine kralen. Het gebed
bestaat uit het bidden van het Onze Vader
(15 maal) en het Weesgegroet (150 maal)
door de rozenkrans driemaal te doorlopen. Het
woord rozenkrans komt uit het Latijn (paternoster)
en betekent krans van rozen, de roos is een van de
bloemen die gebruikt wordt om de maagd Maria te
symboliseren. Wanneer je iemand vraagt welk object
het Katholicisme het meest symboliseert, dan is de
kans groot dat men zegt: ‘de rozenkrans natuurlijk’.
We kennen de beelden: het stille bewegen van de
lippen van iemand die een ketting in de hand heeft; de
religieus met een grote rozenkrans om de nek; en de
meer decoratief gebruikte rozenkrans die hangt aan de
binnenspiegel van een auto.
Geschiedenis
De oorsprong van het rozenkransgebed moet
worden gezocht in de vervanging van het monastieke
psalmgebed: het bidden van 150 maal een
Weesgegroet is in feite een vereenvoudiging voor
het gewone kerkvolk dat de 150 psalmen niet uit het
hoofd kon opzeggen, zoals de kloosterbroeders dat
wel konden. Eerst werd er vooral 150 maal een Onze
Vader gebeden. Later werd hieraan in het Westen de
devotie tot Maria verbonden. De rozenkrans kreeg de
vorm zoals we hem vandaag kennen in de 15e eeuw
door de prediking van de dominicaan Alanus de Rupe.
De rozenkrans wordt vaak geassocieerd met de Heilige
Dominicus, de stichter van de dominicanenorde, maar
er zijn geen bewijzen dat hij er de grondlegger van
zou zijn. Paus Leo X gaf in 1520 goedkeuring aan het
gebed en de Kerk heeft de rozenkrans sindsdien steeds
aanbevolen.
Geloofsgeheimen
Het bidden van een rozenkrans gaat gepaard met het
gedenken van geloofsgeheimen (het woord ‘geheim’
dient men op te vatten in de betekenis van ‘mysterie’).
Er zijn er twintig van. Per vijf gegroepeerd staan deze
bekend als de ‘blijde’, de ‘droevige’ en de ‘glorievolle’
geheimen. In 2002 voegde Paus Johannes Paulus II, aan
het begin van het Jaar van de Rozenkrans, daar de ‘vijf
geheimen van het Licht’ aan toe. Bij elkaar geven de
‘geheimen’ een soort samenvatting van het evangelie.
Hierdoor kan het bidden van de rozenkrans iemand
duidelijker bewust maken van de Bijbelboodschap.
Het is echter niet per se verplicht om de mysteries te
overwegen.

Naast het gedenken van de geheimen is er plaats voor
gebedsintenties, zodat er ook een persoonlijk aspect
aan dit gebed is verbonden. Steeds na het noemen
van een geheim bij elk tientje worden er 1 Onze Vader
en 10 Weesgegroetjes gebeden (een zogenoemd
tientje). Dit tientje wordt afgesloten met het Eer aan de
Vader. Om de tel niet kwijt te raken, is het handig om
de rozenkrans te bidden met behulp van de daartoe
bestemde kralenketting. De kraaltjes zijn verdeeld in
5 groepjes van elk 10 kraaltjes, met daartussen 4 losse
kralen. Op de 10 kraaltjes bidt men het Weesgegroet.
Het Onze Vader wordt op de 4 geïsoleerde kralen
gebeden, tussen twee tientjes in (voor het eerste Onze
Vader zit de kraal in het ‘staartje’). De rozenkransketting
heeft vijf tientjes, zodat men driemaal rond moet om
de volledige rozenkrans te bidden. Aan de ketting zit
nog een ‘staartje’ met een kruis eraan: deze is voor de
geloofsbelijdenis, een Onze Vader, drie Weesgegroeten
en een Eer aan de Vader bedoeld (ook zit bij dit ‘staartje’
nog het Onze Vader van het eerste tientje). Men begint
het rozenkransgebed bij het kruis van het ‘staartje’ met
het maken van het kruisteken en het bidden van de
geloofsbelijdenis.
Rozenhoedje
Vaak bidt men niet het volledige rozenkransgebed
maar de verkorte versie. Deze verkorte versie noemt
men het rozenhoedje, maar wordt vaak ook gewoon
‘rozenkrans’ genoemd. Voor dit rozenhoedje bidt men
de rozenkrans niet driemaal rond (15 zogenoemde
tientjes) maar slechts eenmaal (5 tientjes). Wanneer
men één rozenhoedje, bestaande uit vijf tientjes,
bidt, koppelt men de geheimen of mysteries aan een
bepaalde dag van de week (bijvoorbeeld donderdag
de instelling van de eucharistie, zaterdag het onbevlekt
hart van Maria); zo overweegt men op maandag
en zaterdag de blijde geheimen, op donderdag de
geheimen van het Licht, op dinsdag en vrijdag de
droevige en op woensdag en zondag de glorievolle
geheimen.
Oktober rozenkransmaand
Aan christelijke zijde werd de overwinning bij de
Slag bij Lepanto op 7 oktober 1571 toegeschreven
aan het bidden van de rozenkrans door zowel het
niet-strijdende volk als de krijgsmacht. Na de slag
stelde Paus Pius V officieel op 7 oktober een feestdag
in als gedachtenis van de overwinning op de
Ottomanen. Sindsdien geldt de maand oktober als
rozenkransmaand in de Rooms-Katholieke Kerk.
Kijk op bladzijde 8 voor een handige uitleg over het bidden
van de rozenkrans.
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Gabriël actueel

Het bidden van de rozenkrans
De rozenkrans dankt zijn ontstaan aan het herhalend gebed, dat we bij de oude Egyptische kluizenaars
aantreffen. Dit herhalend gebed leeft nog steeds in de oosterse kerken (het zogenaamde Jezusgebed), maar ook
in andere godsdiensten zoals het hindoeïsme, boeddhisme en de islam. Door een gebed steeds te herhalen, creëer
je rust en aandacht om je te verdiepen in wat je uitspreekt en de gedachten die het bij je oproept. Daarnaast
nodig je Maria uit om met je mee te bidden, in jouw gebed tot God de Vader. In feite bid je dus samen met Maria de
rozenkrans.

D

e rozenkrans bestaat uit drie rozenhoedjes.
Een rozenhoedje is één keer de hele ketting
bidden. Als je de hele rozenkrans wilt bidden,
bid je dus driemaal de ketting rond. Bij ieder
‘tientje’ van de rozenkrans overdenk je een ‘geheim’.
Deze geheimen zijn momenten uit het leven van Jezus
en Maria waarop Gods genade zichtbaar wordt. Van
oudsher zijn de geheimen ingedeeld in drie soorten:
de blijde geheimen, de droevige geheimen, en de
glorievolle geheimen. Paus Johannes Paulus II heeft
hieraan nog een vierde soort toegevoegd, de geheimen,
die gaan over het openbare leven van Jezus.

De droevige geheimen
1. Jezus bidt in doodsangst tot Zijn hemelse Vader
2. Jezus wordt gegeseld
3. Jezus wordt met doornen gekroond
4. Jezus draagt Zijn kruis naar de berg van Calvarië
5. Jezus sterft aan het kruis
De glorievolle geheimen
1. Jezus verrijst uit de doden
2. Jezus stijgt op ten hemel
3. De Heilige Geest daalt neer over de apostelen
4. Maria wordt in de hemel opgenomen
5. Maria wordt in de hemel gekroond
Rozenkrans bidden in de praktijk
1. Je begint bij het kruis en maakt een kruisteken:
In de Naam van de Vader, de Zoon en de Heilige
Geest. Amen.
Gevolgd door de geloofsbelijdenis:
Ik geloof in God, de almachtige Vader, Schepper van
hemel en aarde. En in Jezus Christus, zijn enige Zoon,
onze Heer, die ontvangen is van de heilige Geest,
geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder
Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven,
die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit
de doden. Die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God, de almachtige Vader, vandaar zal Hij
komen oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in
de heilige Geest; de heilige katholieke kerk, de gemeenschap van de heiligen; de vergeving van de zonden; de
verrijzenis van het lichaam; en het eeuwig leven. Amen.

De blijde geheimen
1. De engel Gabriël brengt de blijde boodschap
aan Maria
2. Maria bezoekt haar nicht Elisabeth
3. Jezus wordt geboren in de stal van Bethlehem
4. Jezus wordt in de tempel opgedragen
5. Jezus wordt in de tempel teruggevonden
De geheimen van het Licht
1. De doop van Jezus in de Jordaan
2. De zelfopenbaring van Jezus bij de bruiloft van Kana
3. Jezus verkondigt het Rijk Gods en roept op tot
bekering
4. De wonderbaarlijke gedaanteverandering van Jezus
op de berg Tabor
5. De instelling door Jezus van de Eucharistie
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2. Bij de eerste losse kraal bid je het ‘Eer aan de Vader’:
Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
Zoals het was in het begin en nu en altijd, en in de
eeuwen der eeuwen. Amen.
Gevolgd door een ‘Onze Vader’:
Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worde
geheiligd, uw Rijk kome, uw wil geschiede op aarde
zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven
aan onze schuldenaren, en breng ons niet in
beproeving maar verlos ons van het kwade.
3. Op de eerste van het groepje van 3 kralen bid je
het volgende:
Ik groet u, dochter van God de Vader.

Gevolgd door een ‘Wees gegroet’:
Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u.
Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is
Jezus, de vrucht van uw schoot. Heilige Maria, moeder
van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van
onze dood. Amen.
4. Op de tweede kraal (van de 3) bid je het volgende:
Ik groet u, moeder van God de Zoon.
Gevolgd door een ‘Wees gegroet’.
5. Op de derde kraal (van de 3) bid je het volgende:
Ik groet u, bruid van God de Heilige Geest.
Gevolgd door een ‘Wees gegroet’.
6. Bij de losse kraal bid je het ‘Eer aan de Vader’,
gevolgd door het ‘Onze Vader’.
Je noemt nu ook het eerste geheim,
met daarbij een eigen gebedsintentie.
7. Op de eerste 10 kralen bid je 10 x een
‘Wees gegroet’
8. Op de losse kraal bid je het ‘Eer aan de Vader’,
gevolgd door 1 Onze Vader.
Noem dan het tweede geheim en een eigen
gebedsintentie.
9. Op de tweede 10 kralen bid je 10 x een
‘Wees gegroet’
10. Op de losse kraal bid je het ‘Eer aan de Vader’,
gevolgd door 1 Onze Vader.
Noem dan het derde geheim en een eigen gebedsintentie.
11. Op de derde 10 kralen bid je 10 x een ‘Wees gegroet’
12. Op de losse kraal bid je het ‘Eer aan de Vader’,
gevolgd door 1 Onze Vader.
Noem dan het vierde geheim en een eigen
gebedsintentie.
13. Op de vierde 10 kralen bid je 10 x een
‘Wees gegroet’
14. Op de losse kraal bid je het ‘Eer aan de Vader’,
gevolgd door 1 Onze Vader.
Noem dan het vijfde geheim en een eigen
gebedsintentie.
15. Op de vijfde 10 kralen bid je 10 x een ‘Wees gegroet’
16. Sluit af met een ‘Eer aan de Vader’ en een kruisteken.
En nu?
Je hebt nu één rozenhoedje gebeden. Je kunt dit nu
herhalen en een ander soort geheimen overwegen.
Meestal worden eerst de blijde, dan de lichtende,
vervolgens de droevige en dan de glorievolle geheimen
gebeden. Je kunt ook één rozenhoedje bidden, en op
een andere dag de andere geheimen overwegen.
Over het algemeen wordt daarbij het volgende aangehouden: maandag - Blijde Geheimen, dinsdag - Droevige Geheimen, woensdag - Glorievolle Geheimen,
donderdag - Geheimen van het Licht, vrijdag - Droevige Geheimen, zaterdag - Blijde Geheimen en zondag
- Glorievolle Geheimen.

In De Gabriël vindt u elke keer
wisselende columnisten. Deze keer
pastor Harry Hendriksen, priester
met emeritaat en woonachtig in
onze parochie H. Gabriël. Regelmatig gaat hij in onze parochie nog
voor in vieringen.

Column
Column

Oktober, voor jou 2e, of 10e maand?

Meer dan 60 jaar was de maand oktober voor
mij vooral de tweede maand van het jaar! Want
in de school- en studietijd begon een jaar steeds
in september. Als dan oktober begon, was je
weer gewend aan het studieritme. Tegelijkertijd had je nog geen zorg over proefwerken en
examens. Voor een pastor is het jaar natuurlijk
sterk bepaald door het kerkelijk jaar met zijn
hoogtepunten rond Kerstmis en vooral Pasen en
de altijd drukke zondagen.
Maar gaandeweg gingen we steeds meer
avonden besteden aan voorbereiding op
doop, eerste communie, vormsel en huwelijk.
Er kwamen bijeenkomsten voor verdieping en
een bijbelgroep. Bovendien gingen steeds meer
vrijwilligers meedoen. En dat vroeg tijd voor
toerusting, afstemming en zorg voor elkaar. Zo
ontstond een heel parochie-werkjaar dat startte
in september. En ook hier werd oktober de
tweede maand waarin alles weer draaide en je
nog heel wat maanden voor je had.
Nu ben ik al weer jaren met pensioen, en kijk
vaker terug. Nu is oktober voor mij gewoon weer
de tiende maand. Maar wel de maand met zijn
vaak prachtige kleuren, de maand ook waarin de
laatste oogst wordt binnengehaald. Oktober zou
ik kunnen afbeelden als een mand vol appels die
je van een boom plukt, een mand vol prachtige
exemplaren met daar tussen ook onvolgroeide
en beschadigde. Met dat beeld kan ik ook terugkijken op mijn levensjaren. Het is als een mand
vol gave gebeurtenissen, maar daartussen ook
gekwetste en onvolgroeide vruchten.
Met dat beeld kan ik ook naar Allerheiligen kijken: zoveel mensen van vroeger die - in hun tijd
- kleur en smaak gaven aan het leven met hun
mildheid, wijsheid, zorg voor anderen. Mensen
die iets van Jezus’ geest uitstraalden. En Allerzielen kleurt voor mij eigenlijk hetzelfde. Alleen
gaat het nu om mensen die we goed gekend
hebben en die we vaak nog al te pijnlijk missen. Maar van wie we het meest kostbare willen
bewaren in ons hart.

Past
or Harry Hendriksen
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Geloof

Open naar elkaar
Guus schenkt de koffie in. Alleen koffie. “Ja, sommigen denken dat ik alleen maar thee drink, maar dat is niet zo.”
Het is de aftrap voor het gesprek rond het afscheid dat pastoraal werker Guus van der Ploeg op zondag
10 november neemt. Hij gaat met pensioen. Officieel op 13 december, maar er zijn nog wat vrije dagen op te nemen.
Een levensloop in rijtjes
Guus noemt een paar rijtjes om de loop van zijn leven
plek te geven. De plaatsen waar hij gewoond heeft en
nu woont: Amersfoort, Eerbeek, Achthuizen (op Goeree-Overflakkee) en Silvolde. Ook een rijtje van scholen
in Amersfoort die hij doorlopen heeft met allemaal heel
katholieke namen: Julia-kleuterschool, Ansfridus-basisschool, Constantijncollege en St. Agnes-PABO. Met veel
plezier heeft hij 20 jaren op de Pastoor C. van Leeuwenschool in Eerbeek lesgegeven en daarna nog 10 jaren
op diverse basisscholen op Goeree-Overflakkee. Altijd
was er het idee om iets met theologie te gaan doen.
Tijdens zijn verblijf ‘op Flakkee’ was daar ruimte voor
en heeft hij naast zijn werk de studie Theologie aan de
Fontys gevolgd. Zijn eerste benoeming in het pastoraat
was in het parochieverband IJsselgrens, later gefuseerd
tot de Verrijzenisparochie. Daarna kwam hij naar de
parochie H. Gabriël.
School en kerk
Het werken als onderwijzer is Guus altijd goed bevallen. De omgang met de leerlingen en hun ouders gaf
veel mooie contacten. Zijn insteek was altijd om de
leerlingen te helpen ontwikkelen. De leerstof is maar
een hulpmiddel daarbij. “Het is beter dat ze weten hoe
ze een som kunnen oplossen dan dat ze rijtjes uit het
hoofd leren”. Die speelse manier van omgaan met mensen en materiaal kwam hem in het pastoraat goed van
pas. “Ik voel me daarmee bevoorrecht ten opzichte van
collega’s die deze schoolervaring niet hebben”.
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In de catechese heeft Guus zich steeds opgesteld ten
dienste van de groei van kinderen, van mensen, van geloofsgemeenschappen. “Het gaat niet om mijzelf, maar
om het geheel. En als dat goed gaat, krijg je er zelf veel
moois voor terug. Als vrijwilligers ruimte willen dan ben
ik er om daarvoor het klimaat te scheppen. Ik mag ze
een frame aanreiken waarmee ze aan de slag kunnen.
Daarmee faciliteer ik die vrijwilligers, is er draagvlak.
Dat komt ten goede aan het geloof van mensen”. Voor
hemzelf is gelovig zijn een manier van leven. “En hoe
mooi is het dan als je van die manier van leven ook nog
je werk kunt maken.”
Hééééérlijk gewerkt
Nee, het kopje van deze alinea is niet verkeerd weergegeven. Als Guus erover spreekt dat hij heerlijk in onze
parochie heeft gewerkt, dan zegt hij dat op die manier.
Even de nadruk op dat ‘héééééérlijk’. Zo kennen veel
parochianen hem ook. Goed uit de woorden kunnen
komen en aan woorden geen gebrek. Woorden uit zijn
hart. Hij heeft in verschillende delen van Nederland
gewerkt en de parochianen van de parochie H. Gabriël
kenschetst hij als open en ontvankelijk. Met open armen naar elkaar toe aan de slag gaan. Hij heeft hier met
collega’s, vrijwilligers en parochianen zijn gedachten en
ideeën kunnen uitwerken. “Op basis van wat er was een
doorwerking kunnen maken naar de toekomst toe. Natuurlijk was het wel eens lastig, maar het goede gevoel
overheerst in grote mate.”

Leren loslaten
Op 10 november neemt Guus afscheid. “De bisschop
zegt dat het na 66 jaren en 4 maanden stopt voor mij.
Ik zal het gaan ervaren, want ik ken het niet. Ik heb
altijd met plezier gewerkt en als er nu geen pensioen
zou zijn, dan zou ik waarschijnlijk gewoon doorgewerkt
hebben”. Guus verwacht dat hij geen moeite zal hebben
met het loslaten, ook al vertellen de nodige mensen
hem dat hij het werk nog wel gaat missen. “Dat zal
best, want de vieringen, de gesprekken met kinderen,
ouders en werkgroepen heb ik altijd als zeer bijzonder
en verheugend ervaren. Dat vind ik wel jammer, dat dat
er straks niet meer is.” Hij kijkt intussen wel uit naar de
ruimte die er komt. Aan het ontbijt ’s morgens kunnen
beseffen dat er vandaag niets moet. Hij kan er nu al van
genieten. En anders zijn vrouw Tonny wel. Guus: ”Ze
heeft lang genoeg gewacht op een man met pensioen!”
Toekomstplannen
Echte plannen zijn er nog niet. “Ik neem eerst even
afstand. Tot de volgende zomer ga ik nog niets oppakken.” Maar ideeën zijn er al genoeg. Een korte vakantie
na het afscheid en meer fietsen. Gaan wanneer je wilt.
En misschien zijn er nog wat oude liefdes die Guus wil
oppakken. Zo heeft hij in het verleden geregeld een
koortje gedirigeerd. En vissen lijkt hem ook wel wat.
‘Een heilig uur aan de waterkant’ noemt hij dat in vergelijking met het Heilig Uur in onze kerk. “Misschien werkt
dat wel net zo goed.” Guus houdt ook de mogelijkheid
open dat een of andere parochie hem nog wel eens
vraagt voor een activiteit.
In dank terug kunnen kijken
“Tijdens de gang door het leven denk je wel eens hoe
dat allemaal moet gaan en wat de gevolgen zijn van
de keuzes die je maakt. Nu ik terugkijk ben ik dankbaar

voor de weg die ik mocht gaan. Het is mijn manier van
leven en werken geweest, waarin ik God heb mogen
ervaren als degene die mij de weg wijst. Daar ben ik
dankbaar voor.”
Toekomst van de kerk
Over de toekomst van de kerk is Guus helder. “Geloof
is er zeker wel, maar het sluit grotendeels niet aan bij
de (liturgische) vormen die wij momenteel kennen.
Nabijheid tussen mensen is er zeker, maar velen kunnen
dat niet meer gelovig duiden. Dat betekent dat je als
kerk juist daarop in mag en ook moet gaan, je moet
zichtbaar zijn en van je laten horen. Als iemand zegt dat
er ‘iets’ is tussen hemel en aarde, dan wil ik dat gerust
God noemen. Al met al zal de toekomst een nederige
kerk verlangen, die de deur open heeft staan en waar
mensen op sommige momenten in hun leven gebruik
van maken.” Over het functioneren van de voorgangers
en vrijwilligers in de kerk laat Guus ook een duidelijke
oproep horen. “We kunnen er geen geestdrift instoppen, maar we kunnen wel zelf geestdriftig zijn. Van het
‘moeten’ schuiven we naar het ‘mogen’. Het heilige moeten mag wel als ik dat van binnenuit zo voel. De kerk zal
een kerk van de Heilige Geest moeten worden.”
Boodschap voor de parochie
“Er kan iets groeien als er openheid is naar elkaar. En
openheid ontstaat daar waar mensen een stapje terug
doen ten gunste van de ander of het geheel. Dat geldt
niet alleen in de parochie, maar eigenlijk overal. Blijf
elkaar op die manier van harte ontmoeten!”
Als het gesprek zo beëindigd wordt raapt Guus de kopjes bij elkaar en brengt ze naar het keukentje. Ook dat
hoort erbij en daarin draagt hij altijd een steentje bij.
Onze pastor Guus.

Guus van der Ploeg zoals we hem kennen; geanimeerd in gesprek met jonge kerkbezoekers.
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St. Pancratiuskerk
’s-Heerenberg

St. Martinuskerk
Wehl

St. Oswalduskerk
Zeddam

Mariakerk
Didam

St. Martinuskerk
Beek

Bijzondere vieringen

Zaterdag 26 en
zondag 27 oktober

Zaterdag 19:00 uur
Zaterdag 19:00 uur
Eucharistieviering
Eucharistieviering
J. Jansen
B. Aarsen
Pancratiuskoor
Antonius van Paduakoor
			

Zondag 09:30 uur
Zondag 09:30 uur
Zaterdag 19:00 uur
Eucharistieviering
Eucharistieviering
Mariaviering
Allerzielen en
J. Jansen
G. van der Ploeg
zegenen graven
Cantare per Dio
Martinuskoor
B. Aarsen en L. Feijen		
Beek/Loerbeek
			Oswalduskoor
		
Donderdag 31 				
oktober

Vrijdag 1 november
Allerheiligen

Donderdag 19:00 uur
Mariaviering
B. Aarsen en
G. van der Ploeg
Mariakoor
Vrijdag 19:00 uur
Eucharistieviering
Pastoraal team
Martinuskoor
Beek/Loerbeek

Zaterdag 2
Zaterdag 19:00 uur
Zaterdag 19:00 uur			Zaterdag 09:30 uur
Zaterdag 19:00 uur
november
Gebedsviering
Gebedsviering			
Eucharistieviering
Gebedsviering
Allerzielen
J. Jansen
T. Reuling		
J. Jansen
H. Hendriksen
en zondag
Pancratiuskoor
Cantare per Dio		
LatijnsMartinuskoor
3 november					
Gregoriaanskoor
Beek/Loerbeek
				
Zaterdag 19:00 uur
Gebedsviering
Vrijwiliigers
Mariakoor
					
		
					

Kilder
Zaterdag 19:00 uur
Gebedsviering
Vrijwilligers
Dames- en herenkoor
Kilder
Braamt
Zaterdag 19:00 uur
Gebedsviering
Vrijwilligers
Cantorij
Loil
Zaterdag 19:00 uur
Gebedsviering
Vrijwilligers
Dameskoor Martinus
Nieuw-DIjk
Zaterdag 19:00 uur
Gebedsviering
Vrijwilligers
Antonius van Paduakoor

				
				
				
				
				
				

Nieuw Wehl
Zondag 11:00 uur
Zondag 09:30 uur
Gebedsviering
Eucharistieviering
B. Aarsen
J. Jansen					
Middenkoor Nieuw Wehl
Martinuskoor
Beek/Loerbeek
Stokkum
Zondag 15:30 uur
Gebedsviering
G. van der Ploeg
Inter Nos

Zaterdag 9
november				

Zaterdag 17:00 uur
Gebedsviering
		
St. Martinusfeest
T. Reuling

Zondag 10				
Zondag 10:00 uur
november				
Eucharistieviering 				Familieviering
				 Afscheid
				
Guus van der Ploeg
				 Pastoraal team
				 Kinderkoor SamSam
Maandag 11
november

Maandag 18:00 uur
Gebedsviering
St. Maarten
Vrijwilligers

Zaterdag 16 en
zondag 17
november

Zaterdag 19:00 uur
Zaterdag 19:00 uur
Zondag 11:00 uur
Eucharistieviering
Eucharistieviering
Eucharistieviering
B. Aarsen en T. Reuling J. Jansen
Jubileum
Pancratiuskoor		
Seniorenvereniging
		
J. Jansen
			Oswalduskoor
Zaterdag 23 en
zondag 24
november

Zondag 09:30 uur
Eucharistieviering
Caeciliafeest
J. Jansen
Mariakoor

Zondag 11:00 uur
Eucharistieviering
H. Hendriksen
One More Voice

Zaterdag 19:00 uur
Zaterdag 19:00 uur
Zondag 09:30 uur
Zondag 09:30 uur
Zondag 11:00 uur
Eucharistieviering
Eucharistieviering
Eucharistieviering
Eucharistieviering
Eucharistieviering
Caeciliafeest
B. Aarsen
Caeciliafeest
Caeciliafeest
Caeciliafeest
J. Jansen
Weerklank
B. Aarsen en L. Feijen
J. Jansen
J. Jansen
Pancratiuskoor		
Oswalduskoor
LatijnsMartinuskoor
				Gregoriaanskoor
Beek/Loerbeek
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Nieuw Wehl
19:00 uur
Communieviering
T. Reuling
Cantare per Dio
Nieuw-Dijk
Zaterdag 19:00 uur
Gebedsviering
Caeciliafeest
G. Hendriksen
Antonia van Paduakoor
Stokkum
Zaterdag 19:00 uur
Gebedsviering
Caeciliafeest
L. Feijen
Inter Nos

St. Pancratiuskerk
’s-Heerenberg

St. Martinuskerk
Wehl

St. Oswalduskerk
Zeddam

Mariakerk
Didam

St. Martinuskerk
Beek

Bijzondere vieringen

Zaterdag 30
november en
zondag 1 december

Zaterdag 19:00 uur
Zaterdag 19:00 uur
Zondag 9:30 uur
Zondag 09:30 uur
Zondag 11:00 uur		
Eucharistieviering
Eucharistieviering
Eucharistieviering
Eucharistieviering
Eucharistieviering
B. Aarsen en T. Reuling J. Jansen
J. Jansen
B. Aarsen en T. Reuling J. Jansen
Pancratiuskoor
Cantare per Dio
Oswalduskoor
Dameskoor Martinus
Martinuskoor
					Beek/Loerbeek
				 Vrijdag 18:30 uur
Vrijdag 6 december
				 Heilig uur met
eucharistische
aanbidding
Zaterdag 7 en
Zondag 8 december

Zaterdag 19:00 uur
Zaterdag 19:00 uur
Zondag 09:30 uur
Zondag 09:30 uur
Zondag 11:00 uur
Eucharistieviering
Eucharistieviering
Eucharistieviering
Eucharistieviering
Eucharistieviering
J. Jansen
H. Hendriksen
H. Hendriksen
J. Jansen
J. Jansen
Pancratiuskoor
Cantare per Dio
Different Generartions Mariakoor Didam
Middenkoor
					Nieuw Wehl

Wijzigingen voorbehouden - Op www.parochiegabriel.nl staat altijd het meest actuele rooster, inclusief eventuele laatste wijzigingen

Vrijwilligers

Werken ten dienste van anderen

De vrijwilliger: gaven en talenten delen
Wij streven ernaar de parochie en zijn vrijwilligers vitaal en enthousiast te houden. Het zorgdragen voor werving,
vorming en toerusting staat met hoofdletters geschreven.
De Commissie Vrijwilligersbeleid is nu
één jaar bezig. Een jaar van zoeken en
brainstormen over de plek van deze
mensen binnen de parochie H. Gabriël.
Daarnaast zijn er zeker al stappen gemaakt in het geheel.
Zo zijn de kosters en acolieten weer bij elkaar geweest
voor hun jaarlijkse ontmoeting. Voor de komende maand
november staan voor de lectoren twee bijeenkomsten
gepland, waarbij de Adventsperiode centraal staat. De
data voor de lectoren zijn:
- dinsdag 5 november van 19.30 - 21.00 uur of
- donderdagmiddag 14 november van 14.00 - 15.30 uur
Heb je je nog niet aangemeld doe dat dan alsnog.
Al de bijeenkomsten stonden en staan in het teken van
de inzet van gelovigen mensen in onze parochie en de
bezieling tot ons geloof. Hoe beleven zij dat? Mensen die
zich inzetten op verschillende manieren met hun gaven
en talenten.
Samen tot gesprek komen
Buiten het organiseren van bijeenkomsten zijn er ook
vorderingen gemaakt met het vrijwilligersbestand
dat aangelegd wordt. De komende periode zullen
de commissieleden hun werk gaan doen om dit
bestand compleet te krijgen. De leden van Commissie
Vrijwilligersbeleid gaan de boer op (zo maar te zeggen).
Zij zullen contact gaan zoeken met de werkgroepen die
behoren tot hun werkvelden. Die hebben we eerder in De
Gabriël al bekend gemaakt. Zij zullen telefonisch contact

leggen om eens een keer aan te schuiven of te komen
kijken bij bijvoorbeeld de tuinploeg. Zij komen kennis
maken en horen graag wat de werkgroepen zoal bezig
houdt. De grootste uitdaging is om samen tot gesprek te
komen, waarom zij zich zo inzetten voor de parochie, over
hun werk en geloof. Wat doet dit met ons?
Dienen en ondersteunen
Voor mij, als coördinator vrijwilligersbeleid, is het een
groot goed om te zien hoe vrijwilligers met grote inzet
hun werk doen. Ik wordt geraakt door de verhalen van
mensen waarom zij dit werk doen. Dat al die vrijwilligers
met ziel en zaligheid zich inzetten, of het nou een lector,
koorzanger, tuinman of bezorger van het parochieblad is,
zij allen doen dit ten dienste van anderen met hun eigen
gaven en talenten. Maar ook dat mijn werk als coördinator
gewaardeerd wordt en mensen hun verhaal willen delen,
waardoor ik ook hen weer ter ondersteuning mag zijn.
Al die verhalen en het werk wat zij verrichten zijn zo te
plaatsen in het leven Jezus Christus. Ook hij was iemand
die mensen wilde dienen en ondersteunen.
Ik hoop, en daar geloof ik ook in, dat we samen met elkaar
met de gaven en talenten die we hebben, de parochie
een warm hart toe kunnen dragen, dat we samen de
verantwoordelijkheid durven te nemen, om er iets moois
van te maken.
Vrijwilligerscoördinator Wilma Beursken

Actie Kerkbalans 2020
Duizenden vrijwilligers in Nederland verzamelen jaarlijks geld in voor hun plaatselijke kerk.
Voor iedereen is de kerk op een andere manier van waarde. Parochies en gemeenten krijgen geen
subsidie. Om te kunnen bestaan hebben kerken een financiële bijdrage nodig van hun leden.
Zo blijven ze van waarde voor hun leden en de samenleving. ‘Geef voor je kerk’ is het thema voor
Actie Kerkbalans 2020. Heeft u zin in een lekker wandelingetje? Voor de actie Kerkbalans 2020 zoeken wij lopers
om brieven rond te brengen (in de week van 18 januari) en op te halen (in de week van 1 februari). Wilt u meehelpen? Als loper of op een andere manier? Geef u dan op via vrijwilliger@parochiegabriel.nl. We nemen dan zo
snel mogelijk contact met u op.
De Gabriël • Nr. 5 - 2019
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Van uw
bestuur
Van
uw
bestuur
In de afgelopen periode is er ook aan de bestuurstafel weer genoeg besproken. Hierbij een aantal belangrijke
punten die de afgelopen periode zijn besproken.
Onttrekken eredienst
Begin september zijn de laatste stappen gezet voor de
concrete onttrekking aan de eredienst van vijf kerkgebouwen. Dit betreft Loil, Nieuw-Dijk, Nieuw Wehl, Braamt
en Stokkum. Omtrent de kerk van Kilder bevinden we ons
nog in een andere fase.
Uitdagingen nieuw boekhoudsysteem
In de vorige De Gabriël hebben we u laten weten dat Jacqueline te Dorsthorst en Jeanette van Pul, samen met de
mensen die in onze geloofskernen de ledenadministratie
bijhouden, zich het nieuwe systeem aan het eigen maken. Een implementatie die landelijk is doorgevoerd en
waarbij we links en rechts tegen een aantal uitdagingen
aanlopen. Het bestuur heeft richting het bisdom actie
ondernomen voor meer aandacht voor deze uitdagingen
zodat het systeem beter gaat werken. Het bisdom heeft
ons in ieder geval extra ondersteuning toegezegd waarmee we weer de nodige stappen hopen te zetten.
Zoektocht nieuwe bestuursleden
Inmiddels is de zoektocht naar nieuwe bestuursleden
afgerond. Zowel de functie van vice-voorzitter als die van
penningmeester zijn per 1 januari weer vervuld. We zijn
blij en opgelucht dat we weer beschikken over een voltallig bestuur. In de volgende De Gabriël zullen beiden zich
voorstellen.
Ontmoeting team en bestuur
Op maandag 9 september jongstleden hebben het pastoraal team en het bestuur bij elkaar gezeten. Het beleid
2020 - 2025 was hier een belangrijk onderdeel. Mede
daarom hebben we vicaris Pauw uitgenodigd aan dit

overleg deel te nemen. Het was een goede inhoudelijke
ontmoeting die begin november een vervolg zal krijgen.
Kerkbalans 2020
Om de kerkbalans een nieuwe impuls te geven zijn
Augustine van Ree, Jeanette van Pul, Dick van Binsbergen
en Herman Bruggeman reeds vóór de zomer een keer bij
elkaar geweest om eens van gedachten te wisselen en
een tijdpad op te stellen. In oktober is dit ook gedeeld
met de vrijwilligers die zich in de geloofskernen bezig
houden met de kerkbalans. We hopen dat een nieuwe
impuls een positief effect zal hebben op de Actie Kerkbalans.
Onderscheidingen
Het bestuur heeft een overzicht gemaakt van de mogelijkheden tot (kerkelijke) onderscheidingen van vrijwilligers. Het zijn er nogal wat! Bij dit overzicht zit ook een
procedure voor het aanvragen van dergelijke onderscheidingen. De parochie H. Gabriël heeft vanaf eind dit jaar
ook een eigen onderscheiding die kan worden uitgereikt
aan vrijwilligers die stoppen en minimaal vijf jaar voor
onze parochie (geloofskern) actief is geweest.
Diemse toren
Het kan u bijna niet ontgaan zijn dat de toren van de Mariakerk in Didam extra aandacht vraagt. Het bestuur heeft
kennis genomen van het inspectierapport en is bezig om
op basis daarvan haar beleid te bepalen. We houden u op
de hoogte.
Bestuur parochie H. Gabriël

Even voorstellen
Als bestuur hebben we afscheid genomen van Henk Otten die de portefeuille Gebouwenbeheer onder zijn
hoede had. Inmiddels is zijn opvolger toegetreden tot het bestuur, die gelijk met een aantal bouwtechnische
uitdagingen aan de slag kan. We stellen u voor: Tonnie Kuppens.
De redactie van De Gabriel heeft mij
gevraagd om mij aan de parochianen
van de parochie H. Gabriël voor te
stellen. Sinds 1 juli heb ik zitting in het
parochiebestuur als gebouwenbeheerder en opvolger van Henk Otten.
Mijn naam is Tonnie Kuppens, ben 63
jaar oud en een geboren en getogen
Didammer.
Ik ben geboren in de Kerkstraat waar mijn vader en
moeder sinds begin van de jaren zestig van de vorige
eeuw een bakkerij runden. Nadat mijn vader al op
jonge leeftijd overleed, runde mijn moeder de winkel,
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bekend als snoepjeswinkel tegenover het Piusklooster,
alleen. Omdat ik ‘buur’ van de oude Martinuskerk was,
werd ik misdienaar en later acoliet.
In 1978 heb ik de opleiding Bouwkunde aan de HTS
in Arnhem afgerond en ben daarna een kleine 35 jaar
werkzaam geweest in de civiele en utiliteitsbouw. Vanaf
1986 ben ik daarnaast werkzaam geweest als vrijwillig
brandweerman bij de post Didam, een prachtige hobby. Na ruim 32 jaar, ben ik in 2018 gestopt in de repressieve dienst (actieve uitruk brand). Sinds die tijd verzorg
ik nog wel brandweeroefeningen, voorlichtingen, ruk
uit voor inzetten AED (reanimaties) en ben inzetbaar als
BOT’er (Bedrijfs Opvang Team) bij traumatische inciden-

V

ten. Ik ben getrouwd met Thea en wij hebben samen
twee dochters en genieten van onze twee kleinzoons.
Door de aanstaande sluiting van diverse kerken, is er
binnenkort nog veel te doen. Ook de situatie van de
‘Diemse Toren’ vraagt om aandacht en het nemen van
beslissingen. U heeft er ongetwijfeld via de media al het
een en ander over vernomen. Wordt de toren gerenoveerd? Wanneer gaat dat gebeuren? Hoe gaat dat

gebeuren? Allemaal vragen die binnenkort beantwoord
moeten worden.
Sinds kort wordt er gebouwd aan de nieuwe woning
die wij hebben gekocht en die wij begin volgend jaar
hopen te betrekken: een prachtig plekje waar wij vanuit
de tuin uitkijken op diezelfde Diemse Toren.
Tonnie Kuppens

Van uw
pastores
Van
uw
pastores
Pensionering Guus van der Ploeg
Zoals u weet nemen we op zondag 10 november
afscheid van pastoraal werker Guus van der Ploeg, die
dan met pensioen zal gaan. Naar wens van Guus zal dit
tijdens een Familie(eucharistie)viering gebeuren. Bij
deze bent u nogmaals allen van harte uitgenodigd!
Gabriëldag 2019
We kijken terug op een mooie en inspirerende
Gabriëldag op zondag 29 september jongstleden. U
kunt elders in deze De Gabriël de weergave van deze
dag in beeld bekijken. Een dag waarin we elkaar hebben bemoedigd en bevestigd in onderlinge verbondenheid. Met dank aan alle vrijwilligers die hun steentje
hebben bijgedragen en deze dag mede mogelijk hebben gemaakt.
Teamdag 5 september
We hebben gesproken over 2020, het jaar van de
eucharistie onder het mom van ‘kansen en mogelijkheden’. Als team staan we er heel positief in en zien
we mogelijkheden dit ook in de parochie H. Gabriël
gestalte te geven. Als pastoraal team hebben we ook
nagedacht over de vraag hoe het takenpakket van
Guus van der Ploeg de komende periode moet worden
opgepakt.
Vrijwilligersbeleid
Pastoor Jurgen Jansen en bestuurslid Xaf Hendriksen
zijn met een afvaardiging van de commissie vrijwilligersbeleid in gesprek geweest om na te denken over de
structurele taken en invulling van en door de commissie vrijwilligersbeleid. Mooie ontmoetingen!
Kinderkoor SamSam
Hét kinderkoor van onze parochie, SamSam, is op
dinsdag 8 oktober weer begonnen met de repetities.
Dit zal in het vervolg plaatsvinden in de Gabriëlzaal van
het parochiecentrum in Didam. Hoe meer kinderen hoe
mooier en kleurrijker! Dus welkom om mee te zingen!
Voor vragen kunt u contact opnemen via de mail: kinderkoorSamSam@parochiegabriel.nl.

Parochieboeken
De heer Franc Cloïn uit Zeddam is bereid gevonden om
de parochieboeken die nu centraal worden bewaard bij
te houden. Met hem zijn afspraken gemaakt om de gegevens van kerkelijke uitvaarten, van huwelijken en de
dopelingen eenduidig vast te leggen en in te schrijven
in de parochieboeken.
75 jaar vrijheid
Het pastoraal team is doende om 75 jaar vrijheid samen
met de protestante kerken te gedenken. Daarvoor zijn
eerste gesprekken gaande, maar wij hebben zeker de
ambitie om hier als christenen gezamenlijk bij stil te
staan en te gedenken.
Rooster van vieringen
Vanaf eind september wordt er weer hard gewerkt aan
het rooster van vieringen van het komend jaar. Hierbij
wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met wensen
van geloofskernen en koren; de roostercommissie doet
haar uiterste best hier gehoor aan te geven.
Gabriëlmomenten 2020
Pastoor Jurgen Jansen heeft samen met Bas Koolenbrander, de algemeen dirigent van het Gabriëlkoor,
de Gabriëlmomenten 2020 muzikaal vast voorbereid.
Dit houdt in dat de dirigenten en organisten van onze
koren zijn gevraagd naar hun beschikbaarheid. De muzikale teams zijn inmiddels geformeerd. Er zit muziek in!
Vieringen oud en nieuw
Tijdens de jaarwisseling is het aantal vieringen teruggebracht naar twee. Op oudejaarsdag is er om 19.00 uur ’s
avonds een eucharistieviering die jaarlijks in Wehl, Zeddam, Beek of ‘s-Heerenberg zal zijn. Op nieuwjaarsdag
is er één viering, dat betreft een eucharistieviering om
11.00 uur in de Mariakerk in Didam.
Uw pastores
Diaken Theo Reuling, pastoraal werker Guus van der Ploeg
en pastoor Jurgen Jansen

Allerzielenvieringen
Pastores en vrijwilligers hebben nagedacht over de
inhoud van de Allerzielenvieringen. Een inspirerende
bijeenkomst; dit worden hoopvolle vieringen op deze
bijzondere datum in alle 11 geloofskernen.
De Gabriël • Nr. 5 - 2019
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Kind en liturgie

Eerste communie en vormsel 2020
Nu het parochiële leven weer op gang is gekomen, kunnen we ook vertellen hoe het ervoor staat met de eerste
communie en het vormsel.
Communie
Ruim veertig jongens en meisjes gaan dit jaar mee op
weg naar de Eerste Heilige Communie. ‘Ruim’, want
zoals elk jaar zijn er ook nu weer wat late aanmeldingen…. Hoe dan ook, dit aantal betekent dat we met
twee groepen gaan voorbereiden en straks gaan vieren.
De ene groep bestaat uit kinderen uit ’s-Heerenberg,
Wanneer?

Stokkum en Zeddam (‘sHStZ). De andere groep uit
kinderen uit Beek, Braamt, Didam, Wehl en Nieuw
Wehl (BBrDWnW). De Werkgroep heeft zich dus ook in
tweeën gedeeld. Deze twee groepen gaan in januari
2020 met de kinderen van start. Daarvóór zijn er wel
een paar activiteiten om er goed ‘in’ te komen:

Wat? Waar?

Wie? Hoe laat?

19 oktober 2019
Gezamenlijke startbijeenkomst alle
			
communicanten, afgesloten met een
			
gezamenlijke viering in
			
de Mariakerk Didam
				
			
23 november 2019
Ouder-Kind bijeenkomst:
			
Advent-Kerst in de Mariakerk
			
Didam

Zaterdagmiddag 23 november,
- Groep ‘sHSZ 13.30 uur;
- Groep BBrDWnW 15.30 uur.

December 2019
			

Datum en tijd worden gekozen door
de werkgroep. Informatie z.s.m.

‘Rondje Kerk’; locatie gekozen
door werkgroep

24/25 december
Deelname Kerstvieringen in de locaties
				
				

Alle communicanten, 14.30 uur;
alle ouders, broertjes en zusjes en
andere geïnteresseerden, 17.00 uur

Zie te zijner tijd parochieblad
De Gabriël en het rooster van vierin
gen op de website

De viering van de Eerste Communie is op zondag 17 mei om 9.30 in Zeddam voor de groep ‘s-Heerenberg, Stokkum en
Zeddam en om 11.30 uur in Wehl voor de groep Beek, Braamt, Didam, Wehl en Nieuw Wehl.
Vormsel
Voor het sacrament van het vormsel hebben zich vier
jongens en meisjes gemeld. Zij zijn op 4 oktober van
start gegaan met de voorbereiding. Natuurlijk wordt
er ‘geleerd’, maar de vormelingen gaan dat geleerde
ook in praktijk brengen door zogenoemde ‘diaconale
activiteiten’.

Immers: Jezus had oog voor de mensen, dan doen
vormelingen dat ook! Voor november staat er een kort
‘vormselkamp’ op het programma.
De vormselviering zal zijn op vrijdag 29 mei om 19.00
uur in Didam. De vormheer zal vicaris Hans Pauw zijn.

Tussencatechese
U zult zich afvragen, wat ius dat nou? Wel, die tussencatechese is een antwoord op
de vraag: ‘Waarom is er nou niet iets catechetisch voor de kinderen die de eerste
communie gedaan hebben? En voor de vormelingen na de vormselviering?’
Als team proberen we, in samenwerking en met inzet van Imke Tilma, onze catecheet assistent, op deze vraag een antwoord te geven. Naast de familievieringen,
de kinderwoorddiensten en de kindervieringen komt er vanaf januari 2020 een
mogelijkheid dat kinderen van ‘groep 5, 6 en 7’ en van ‘groep 8 en ouder’ met
enige regelmaat een stukje catechese kunnen krijgen. Dat wil zo veel zeggen als
‘dat ze het geloof -verder- kunnen gaan ontdekken’.
Het ligt in de bedoeling dat er vanaf januari 2020 elke laatste vrijdag van de
maand een bijeenkomst is. Onze vrijwillig catecheet Imke Tilma zal de ‘lessen’
vorm geven.
In de volgende De Gabriël zult u er meer van lezen.
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Jongerengroep Impulz

Albert en Angela, bedankt!
Het was een bijzondere Impulz zomerbarbecue vrijdag
27 september: we hebben afscheid genomen van Albert
Gilsing en Angela Rajic als bestuursleden van Impulz
en hebben Bart Schlief mogen verwelkomen als nieuw
bestuurslid. Albert en Angela waren reeds vanaf de oprichting van de jongerengroep 7 jaar geleden actief als
voorzitter en penningmeester en hebben zich al die tijd
met volle overgave ingezet om katholieke jongeren bij
elkaar te brengen om samen verdieping te vinden in het
geloof, iets te kunnen betekenen voor andere mensen,
en natuurlijk ook samen veel plezier te maken en gezellige momenten te beleven. Daarvoor willen wij hen, ook
namens de jongeren van Impulz, hartelijk bedanken!
Marcel en Edwin

Nieuw bestuurslid

Bart Schlief
Ik ben Bart Schlief, ik ben 19 jaar en kom uit Didam. Vroeger
ben ik lange tijd misdienaar geweest in Loil, maar nadat de
Loilse kerk gesloten werd, ben ik hiermee gestopt. Ook ben
ik bij een koor in de protestantse kerk in Didam en luid daar
sinds kort de klokken (hoezo oecumenisch?). Maar met het
stoppen van het misdienen stopten ook mijn werkzaamheden rondom de katholieke kerk. Gelukkig kwam daar al
snel verandering in toen Guus van der Ploeg mij berichtte
dat er bij Impulz nieuwe bestuursleden werden gezocht.
Ik was al langer aangesloten bij Impulz, dus aarzelde niet
om deze uitdaging aan te gaan. En nu mag ik mij dus vol
trots gaan inzetten voor jongerengroep Impulz, waar ik
heel veel zin in heb!
Bart

De Gabriël • Nr. 5 - 2019
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Gabriël actueel

Rouwrituelen

volgens het katholieke geloof
De katholieke kerk van vandaag is een pluriforme gemeenschap waarin sommigen de modernisering hebben
meegemaakt, anderen die juist afwijzen. Rituelen in de katholieke kerk staan altijd in verband met het leven van
Jezus van Nazareth en herinneren de gelovigen eraan dat ze moeten omzien naar mensen, zeker naar hen die het
moeilijk hebben of ziek zijn.

Sacrament van de zieken
Katholieken ontvangen in hun laatste levensfase het
sacrament van de zieken in het bijzijn van familie en
bekenden dat hen moet helpen zich klaar te maken
voor de ontmoeting met God. Voor katholieken is de
dood niet het einde. Ze vieren het sacrament der zieken
om zo mogelijk genezing te krijgen, maar vooral om
de band met Jezus over de grens van de dood heen te
bevestigen. Het sacrament der zieken heeft een aantal
vaste elementen: de zalving, waarbij de pastor met
gewijde olie bij de stervende op voorhoofd en beide
handen een kruisteken maakt, de zegen met handoplegging en de eucharistieviering, waarbij de heilige
communie wordt uitgedeeld. Met het sacrament der
zieken ontvangt de stervende de absolutie, de vergeving van zonden.
Verbondenheid
Bij het sacrament der zieken brandt een kaars als teken
van de opstanding van Jezus en is er een kruisbeeld als
teken van verbondenheid met Jezus. Deze beide symbolen zijn ook weer te zien bij het rouwbezoek, wanneer familie en vrienden afscheid komen nemen van de
gestorvene, en tijdens de uitvaartmis. In een parochie
of een verzorgingshuis organiseert de katholieke kerk
ook regelmatig een gemeenschappelijke ziekenzalving.
Deelname daaraan kan voor gelovigen heel geruststellend zijn en het komt voor dat mensen dat vier of
vijf keer meemaken. Door het priestertekort worden
tegenwoordig ook pastoraal werkers en vrijwilligers ingezet bij het begeleiden van stervenden. Zij mogen het
sacrament der zieken echter niet bedienen, zij mogen
wel de ziekenzegen geven.
Uitvaart
De Rooms Katholieke kerk heeft de voorkeur dat de
overledene begraven wordt, maar staat ook open voor
crematie. Op de avond voorafgaand aan de begrafenis
houden de nabestaanden een sobere mis ter nage-
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dachtenis van de overledenen. Vaak wordt op diezelfde
dag gelegenheid gegeven persoonlijk afscheid van de
overledene te nemen in het mortuarium of bij de familie thuis. De uitvaart zelf kent een meer uitgebreide eucharistieviering, van oorsprong de requiemmis met veel
zang. In de uitvaartdienst zijn er rituelen met kaarsen,
wierook en wijwater. Tegenwoordig omringt men de
kist vaak ook met persoonlijke dingen als tekeningen
van kleinkinderen. Ook de band met mensen die eerder
zijn overleden kan benadrukt worden.

Zielerust
De directe nabestaanden vergezellen de kist naar de
kerk waar andere belangstellenden zich al hebben
verzameld. De priester wacht de kist aan de ingang op
om die met wijwater te besprenkelen. Daarna wordt
de kist met het voeteneinde naar voren opgesteld voor
het altaar tussen brandende kaarsen. Na de kerkdienst
met gebeden voor de zielerust van de overledene, volgt
op het kerkhof nog een korte plechtigheid, die meestal
volgens strakke regels verloopt. De priester bewierookt
de kist en het graf en spreekt een liturgische tekst.
Hij maakt met een kruisbeeld een kruis boven de kist,
waarna hij het ‘Onze Vader’ bidt. Tot slot strooit hij aarde
over de kist met de woorden ‘Gij bent van stof en tot
stof zult gij wederkeren’. Katholieken worden volgens
traditie begraven in gewijde grond, soms op een aparte
katholieke begraafplaats, vaker op een apart deel van
een algemene begraafplaats.
Variatie
Tegenwoordig proberen katholieke kerk en familie om
de afscheidsdienst naar eigen voorkeur op te zetten.
Zorgvuldig kiest men gebeden en gezangen die men
het best vindt passen. Ook de plaats van de afscheidsdienst kan variëren: in de kerk, in het crematorium, of in

de huiskamer van de instelling waar iemand verbleef.
Er kan ook gekozen worden voor een woord- en communiedienst geleid door een pastoraal werker of een
uitvaartvrijwilliger in plaats van een eucharistieviering
geleid door een priester. Bij de uitvaart mag verdriet
getoond worden en er zijn woorden van vrede en
berusting.
Jaarlijks worden de doden herdacht op Allerzielen, op
2 november. Op deze dag bezoeken de nabestaanden
het graf of de graven van familieleden. Ze maken het
graf schoon en zetten verse bloemen neer.
Mogelijkheden parochie H. Gabriël
De parochie H. Gabriël biedt verschillende vormen van
afscheid nemen aan in aanwezigheid van een priester,
pastor of uitvaartvrijwilliger. We kennen de afscheidsviering, een viering van woord en gebed in de kerk
op de vooravond van de begrafenis of crematie, met
aanwezigheid van de overledene en kerkelijke riten.
Daarnaast kennen we de avondwake, een viering van

woord en gebed waarbij de gemeenschap en de familie
zich voorbereiden op het definitieve afscheid. Vaak
gecombineerd met een uitvaart volgende dag. De
uitvaart is een viering in de kerk waarbij de overledene
uitgeleide wordt gedaan. In alle gevallen geldt dat er
een parochiële voorganger is en dat er ruimte is voor
persoonlijke invulling.

Overlijden in de parochie H. Gabriël.
En wat dan…?
Als u wordt geconfronteerd met een overlijden van een naaste binnen de parochie H. Gabriël meldt u dit als eerste aan een uitvaartondernemer. Aan hem of haar geeft u uw wensen door rondom kerkelijke betrokkenheid bij
het afscheid nemen. Afscheid nemen van een naaste kan altijd in de vijf kerken in onze parochie.
U kunt hierbij uw voorkeur aangeven voor een bepaalde voorganger of viering.
In onze brochure ‘Afscheid nemen’ leest u alles over de mogelijkheden rondom afscheid nemen in onze
parochie. Deze folder vindt u achter in de kerken, bij de secretariaten of online op www.parochiegabriel.nl.

Geloof

Jaar van de Eucharistie
Op de eerste zondag van de Advent start in het aartsbisdom Utrecht een ‘Jaar van de Eucharistie’. De Eucharistie is een kernmoment, misschien wel hét kernmoment, van ons gelovig zijn en van ons kerk zijn. Om daar
meer aandacht voor te vragen heeft het bisdom dit jaar
uitgeroepen.

schoppen van Utrecht een pastorale brief uitgebracht.
Deze zal in november achter in de kerken van de vijf
kerklocaties komen te liggen. Het boekwerkje kan gratis
meegenomen worden.

Het draait in dit jaar om de Eucharistie als het kloppend
hart van ons geloofsleven te beleven. Want juist in dit
sacrament ontmoeten en ontvangen we Christus in
persoon. En hierdoor kunnen wij samen met Hem door
het leven gaan en omgevormd worden naar zijn beeld
en gelijkenis.
Het gehele komende kerkelijke jaar, vanaf de eerste
zondag van de Advent, zondag 1 december 2019, tot
en met Christus Koning, 22 november 2020, zal er extra
aandacht zijn voor de Eucharistie. Ook in onze parochie
zullen we hiervoor enkele activiteiten ondernemen.
Bij gelegenheid van dit bijzondere jaar hebben de bisDe Gabriël • Nr. 5 - 2019
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Nieuws uit de geloofskernen
Algemeen

Wim van der Heijden, Henk Sweers, Johan den Den en
Theo Sweers.

In onze parochie zijn in de St. Oswalduskerk in Zeddam
op zaterdag 21 september gedoopt:

Gedoopt
Kyan Berendsen uit ’s-Heerenberg
Guus Bovendorp uit Wehl
Borys Sulecki uit Zeddam
En op zondag 22 september zijn in de Mariakerk in
Didam gedoopt:

Gedoopt
Nate Hogervorst uit Didam
Lesly Sloot uit Didam
Mika Wenting uit Didam
Binte Borgonjen uit Babberich

Beek
Hoosbui trekt over kerkhof
De hoosbui van vrijdagavond 2 augustus heeft ook het
kerkhof in Beek getroffen. Door de overvloedige regenval was de grond onder verschillende graven weggespoeld. Bij zo’n twintig graven, allemaal graven van
2010, 2011 en 2012, was de grond onder de zerken is
weggeslagen. De begraafplaats loopt vanaf de ingang
van de kerk naar de Martinusstraat af en water loopt nu
eenmaal naar het laagste punt. Gevaar dat de grafstenen door het wegspoelen van de grond zouden verzakken is er nooit geweest omdat bij het plaatsen van een
grafzerk de steenhouwer vier paaltjes in de grond slaat,
waar de steen op rust.
Door veel vrijwilligers zijn de weken daarna de handen
uit de mouwen gestoken. Het parochiekerkhof van
Beek ligt er inmiddels dan ook weer netjes bij. Tijdens
deze werkzaamheden was er natuurlijk ook tijd voor
een kopje koffie mét gebak, geschonken door een
dankbare parochiaan.
Na gedane arbeid hebben de vrijwilligers van de kerkhofploeg er op 15 augustus een drankje op genomen.
Ze hebben met man en macht het parochiekerkhof
weer tip-top in orde gebracht. We hebben als parochie dan ook grote dank voor jullie grote inzet; Gerard
Schenning, Fons Raben, Tonnie Roes, Bennie Bod,
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Foto’s grafzerken
Begin van dit jaar hebben wij als Veldwerkgroep Beek/
Loerbeek (onderdeel van de Heemkundekring Bergh)
foto’s gemaakt van alle grafzerken op het kerkhof aan
de Sint-Martinusstraat. Wij als veldwerkgroep hebben
de doelstelling om het verleden van Beek en Loerbeek
in ere te houden en dit in beeld vast te leggen voor zover mogelijk –noodzakelijk– en nog voorhanden, zodat
ook generaties na ons hiervan mogen en kunnen kennis nemen. Een en ander is in samenspraak en overleg
met de voormalige locatieraad Beek uitgevoerd.
Foto’s hiervan zijn te vinden op de website www.onlinebegraafplaatsen.nl. Klik door naar Gelderland, vervolgens Montferland en daarna naar Beek. Grafzerken
jonger dan vijf jaar zijn –uit respect– niet zichtbaar op
de site opgenomen.
Mocht iemand er toch problemen mee hebben, dat een
grafzerk openbaar is gezet, dan gaarne een berichtje
naar vwgloer2beek@gmail.com en deze foto wordt
verwijderd.
Namens de Veldwerkgroep Beek-Loerbeek
Leo Raben en Bart Hendricksen

Ze hadden beiden een heel ander karakter maar tot op
hoge ouderdom bleven ze samen. Jan was priester in
hart en nieren.

Didam
Overleden
3 juli
1 augustus
9 september
18 september

Wilma Kuper- Buiting
Annie Kraayvanger- Roosendaal
Grada te Dorsthorst- Aalberts
Theed Hageman

57 jaar
92 jaar
98 jaar
88 jaar

’s-Heerenberg
Overleden
26 augustus Willie Wensing
74 jaar
19 september Stef Borkes
94 jaar
Dat zij mogen rusten in de vrede van Christus

Een man Gods. Vriendelijk en betrokken, soms wat
eigenzinnig. Hij kwam op voor recht en gerechtigheid.
Het ging hem om het heil van heel de mens, hij liet zich
leiden door de woorden van Christus: ‘Wat gij aan de
minste der Mijnen hebt gedaan, hebt gij aan Mij gedaan’. Trouw vierde Jan tot op hoge leeftijd de eucharistie. Ook na zijn emeritaat bleef hij actief. Tot 2015
assisteerde hij in de H. Lebuinusparochie. In 2010 vierde
hij daar zijn 50-jarig priesterjubileum. Centraal stond de
dankbaarheid. Parochianen waren dankbaar voor zijn
inzet en trouw, voor zijn gebed en betrokkenheid.
Jan was dankbaar voor zijn dienstwerk in de wijngaard
van de Heer. De laatste periode van zijn leven werd hij
steeds brozer. Een toegewijd priester is van ons heengegaan. Moge de Heer zijn dienaar opnemen in zijn heerlijkheid. De uitvaart heeft op zaterdag 14 September
om 12.00 uur in de parochiekerk van Onze Lieve Vrouw
Onbevlekt Ontvangen in Wijhe plaatsgevonden en
aansluitend is hij begraven op het nabijgelegen kerkhof.
Ons medeleven gaat uit naar zijn familie.
Bron: Aartsbisdom Utrecht

Op 6 september 2019 is te Wijhe overleden de zeereerwaarde heer
Johannes Hendrikus Gerhardus Leemereise
Priester van het Aartsbisdom Utrecht
Hij werd geboren te Wijhe op 11 april 1928. Na zijn
priesterwijding op 24 juli 1960 was hij achtereenvolgens
kapelaan te Breukelen, ’s-Heerenberg, Geesteren en
Wageningen (Johannes Geboorte). Met ingang van 1
september 1974 werd hij benoemd tot pastoor van de
H. Augustinus-parochie te Gaanderen. Per 1 september
1981 werd hij benoemd tot pastor in het samenwerkingsverband van de Martinusparochie te Twello, de
Martinusparochie te Bussloo en de Antoniusparochie
te Terwolde. Met ingang van 1 juli 1998 ging hij met
emeritaat.
Jan Leemereise is geboren en getogen op de Boerhaar,
bij Wijhe. Als kleine jongen wilde hij postbode worden.
Dat mooie kostuum sprak hem aan. Aan het einde van
de lagere school wilde hij priester worden. Toch leek zijn
weg een andere te worden. De pastoor in die tijd zag
geen roeping bij hem. Hij kreeg geen toestemming. Jan
ging aan het werk bij de plaatselijke kapper. Maar zijn
verlangen naar het priesterschap werd steeds sterker.
Hij ging naar het Juvenaat van de paters van het heilig
Hart in Bergen op Zoom. Dat was het toch niet. Dan toch
maar kapper? Maar juist op dat moment kwam er een
nieuwe pastoor op de Boerhaar. Die zorgde ervoor dat
Jan naar het kleinseminarie in Apeldoorn mocht.
Jan was verreweg de oudste van de klas. Hij kreeg dan
ook al gauw de naam ‘ome Jan’. Na zijn priesterwijding
begon zijn pastoraat in de parochie, de eerste jaren als
kapelaan. Toen hij in 1974 pastoor werd ging zijn zus
Willemien met hem mee en zij werd zijn huisgenote.

Uitgifte van het Contactblad stopt
In het vorig nummer van De Gabriël hebt u al kunnen
lezen dat de uitgifte van het Contactblad stopt na 32
jaar. Gelijktijdig met dit nummer van het informatieblad
De Gabriël ontvangt u nog een reguliere versie van het
Contactblad, het Allerheiligen-Allerzielennummer.
Het laatste nummer van het Contactblad (kerstnummer) is tevens een bewaarnummer en als redactie van
het Contactblad zullen we dan nog een keer terugblikken met bijzondere en opmerkelijke verhalen uit de
Contactbladen van de afgelopen 32 jaren.
Redactie Contactblad
Allerzielen
Zaterdag 2 november in de Pancratiuskerk een gebedsviering met medewerking van het Pancratiuskoor.
Voorgangers zijn pastoor J. Jansen en de uitvaartgroep.
Gedachtenis aan alle overleden gelovigen
Speciaal voor de parochianen van de Emmaus-Pancratius geloofskern, die sinds Allerzielen vorig jaar, zijn
overleden. Voor wie een gedachteniskruisje is geplaatst
in de St. Pancratiuskerk zal met name genoemd worden
en het kruisje wordt tijdens de viering aangereikt aan
de nabestaanden van:
Else van Leeuwen-Nuij; Elze Kersten-Bosch;
Cilly Ebbing-Lövering; Jacques Doeleman; Oswald Heuvel; Teun Medze; Regina Knoll-Bennink; Martha JansenLiske; Gerda Abbenhuis-Kemperman; Hennie van Dillen;
Elly Krijgsman-Theunissen; Willie Wensing.
Na de viering is er gelegenheid elkaar te ontmoeten
onder het genot van een kop koffie of thee.
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Ontmoeting nà de viering
Nà de eucharistieviering op zaterdag 2 november en
zaterdag 7 december aanstaande is er gelegenheid
elkaar te ontmoeten onder het genot van een kop
koffie of thee. U bent hierbij van harte uitgenodigd.
Gebedsintenties
Gebedsintenties zijn nu, behalve in het Montferland
Nieuws ook op de website van de Parochie H. Gabriël
terug te vinden. De gebedsintenties die tijdens een
viering worden afgelezen staan nu ook vermeld in het
vieringenrooster op de website van de parochie. Deze
worden zichtbaar zodra u de betreffende viering geselecteerd hebt.
Opbrengst bloemenbusje
(24 juli t/m. 24 september)
St. Pancratiuskerk: € 53,10.
Hartelijk dank voor uw giften,
groot en klein.
Wie zijn er jarig?
“De maat van ons leven is zeventig jaar, of,
als we heel sterk zijn, tachtig.” (Psalm 90, 10)
Hier zijn ze dan... de namen van de 80-plussers van de
geloofskern Emmaus - Pancratius, die in de periode van
zaterdag 26 okt. tot en met vrijdag 13 dec. hun verjaardag hopen te vieren:

H. Thuis-Janssen - 97
M. ten Have-Dolmans - 95
B. Verstegen-Menting - 90
S. Cornielje-Ketelaar - 88
A. Dijkman - 87
H. te Dorsthorst - 87
J. Tomassen-Welling - 86
G. Jansen-Hartjes - 86
B. Jansen - 86
J. Jörissen - 85
C. Wigman - 85
H. Roording - 85
B. Hulst - 85
H. Tolkamp-Freriks – 85
A. v.d. Gun-Hegman - 85
M. Hageman-Marcelis - 84
B. Dijkman - 84
F. Kniest - 84
M. v. IJzendoorn-Dijker - 84
E. v. Haren-Litjes - 84
J. Tomassen - 83
E. Schütters - 83

F. Nuij - 83
G. v. Casteren-Brands - 83
H. Jansen-Jansen - 83
A. Hermsen-Goossen - 83
E. Meijer - 82
H. Wennekes-v.d. Bosch -82
C. Jansen-Löevering - 82
L. Wennekes-Wesselkamp -82
J. Ageling-v. Alen - 82
A. v.d. Ham-Klaas - 82
W. Cillessen-Klein Goldewijk - 81
T. Bosch-Goethart - 81
E. v. Alen - 81
H. Doeleman-v. Ampting - 81
H. Bultink - 81
J. Kroezen - 81
C. Dekkers - 81
W. Seegers-Klarenaar - 80
G. Arendsen - 80
M. Schenning-Hesseling - 80
M. Jansen-Seegers - 80

Koster gezocht!
Wat moet een kerk zonder vrijwilligers.
De Pancratiuskerk is dringend op zoek naar een:

Koster-vrijwilliger(s) (m/v)
De Pancratiuskerk in ’s-Heerenberg behorend bij de
parochie H. Gabriël is op zoek naar een koster(s) (m/v).
De kerk heeft weekkosters van maandag t/m vrijdags
en weekendkosters voor zaterdag en de zondag. Info bij:
Ed te Pas via edtepas@concepts.nl of via 06 - 184 36 970.

Kilder
Beste parochianen,
Dini Burgers en Wilhelmien Witjes hebben te kennen
gegeven dat zij eind 2019 zullen stoppen met een aantal werkzaamheden binnen de geloofskern van Kilder.
Dini zal stoppen op het secretariaat en Willemien zal
haar vrijwilligerswerk beëindigen op het secretariaat
en als koster. Zij hebben aangegeven tot 3 november
beschikbaar te zijn.
Als parochiebestuur zijn we Dini en Wilhelmien dankbaar en erkentelijk voor hetgeen zij hebben betekend
en gedaan voor de geloofskern Kilder. Zij hebben
beiden hun talenten ingezet voor de gemeenschap. De
keuze om de werkzaamheden te beëindigen respecteren wij.
Op zoek naar vrijwilligers secretariaat en koster
We zullen op zoek moeten gaan voor mensen op het
secretariaat en een nieuwe koster. Daarvoor zullen het
parochiebestuur en het pastoraal team zich moeten
inspannen.
Voor uw eerste vragen secretariaat Wehl
Voor uw eerste vragen kunt u terecht bij het secretariaat van de geloofskern Wehl. Zij zijn geopend op
vrijdagmorgen tussen 9.30 - 10.30 uur en bereikbaar
via 0314 - 68 12 54 of martinuswehl@parochiegabriel.nl
Als zij uw vragen niet kunnen beantwoorden zullen zij
u doorverwijzen naar het centrale secretariaat van de
parochie H. Gabriël te Didam.
We houden u op de hoogte betreffende de gang van
zaken,
Hartelijke groet,
Bestuur parochie H. Gabriël

Mocht u het niet op prijs stellen uw naam hierbij te vinden,
laat het ons dan even weten. (0314 – 661 224)

Loil
Overleden
30 juli
Stien Zegers- Peters
87 jaar
6 september Marie Diesvelt- van Ampting 88 jaar
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Nieuw-Dijk

Wehl

Overleden
28 augustus

Overleden
Riek Derksen- Bod

92 jaar

St. Maarten
Dit jaar zal St. Maarten op een andere dag gevierd worden, ergens rond 11 november. Het krijgt een andere
invulling, zeker wel met een optocht. Nadere informatie
volgt nog. Hou hiervoor de berichten in Montferland
Journaal en verdere media in de gaten.

Nieuw Wehl
Overleden
Thea Rewinkel-Teunissen
Toos Koster-Egging

83 jaar
90 jaar

Allerzielenviering
Zondag 3 november is er om 11.00 uur in onze kerk
een Allerzielenviering. Pastor Aarsen en de avondwakegroep zullen daarin voorgaan. Na de viering gaan we
gezamenlijk naar ons parochiekerkhof, waar de graven
worden gezegend. Bij de uitgang wordt er gecollecteerd voor het onderhoud van het kerkhof.
Intenties die al in Wehl zijn opgegeven, worden ook in
Nieuw Wehl gelezen. Men kan nog intenties opgeven
op vrijdag 25 oktober en 1 november op het secretariaat van 10.00 tot 11.00 uur. Ook kan men een briefje in
de brievenbus doen met € 9,-.
De overledenen van november 2018 tot november
2019 zijn:
Annie Lucassen-Holtslag (98 jaar); Nico Lueb (83 jaar);
Gé de Vries (84 jaar); Harrie Kraaijvanger (93 jaar); Gert
Lieftogt (82 jaar); Jan Uijtdewilligen (86 jaar); Annie
Hendriksen-Poodt (82 jaar); Thea Rewinkel-Teunissen
(83 jaar); Toos Koster-Egging (90 jaar).
Laatste viering
Zaterdag 16 november om 19.00 uur is de viering
waarin we stil staan bij het feit dat onze kerk aan de
eredienst wordt onttrokken. Aansluitend wordt de vrijwilligersavond gehouden, waarvoor de vrijwilligers een
persoonlijke uitnodiging zullen ontvangen. Ook voor
deze viering kan men intenties opgeven op vrijdag 8 en
15 november van 10.00 tot 11.00 uur op het secretariaat.
De kerk blijft tot 1 januari aanstaande beschikbaar voor
avondwake, uitvaart, enz.
Er zijn op het secretariaat nog bewaarnummers van
De Gabriël. Wie er nog een wil, kan die ophalen op het
secretariaat (zie bovenstaande openingstijden). Wie De
Gabriël nog niet heeft maar die wel wil ontvangen, kan
dat ook opgeven. Het blad is gratis.

18 augustus Ria Plijner
88 jaar
16 september Pater Martin Segers (in Mainz) 79 jaar
29 september Joep van Haeren
80 jaar
Secretariaat
Opening parochiesecretariaat:
Vrijdag van 09.30 uur tot 10.30 uur
0314 - 68 12 54 • martinuswehl@parochiegabriel.nl
Mededelingen en intenties kunt u te alle tijden deponeren in de brievenbus van het parochiecentrum (brievenbus achter het Mariabeeld). Intenties en mededelingen
voor het weekend kunnen tot uiterlijk vrijdagmorgen
10.30 uur worden opgegeven. De gebedsintenties zijn,
behalve in het Doetinchems Vizier, ook op de website
van de Parochie Gabriël terug te vinden. De gebedsintenties die tijdens een viering worden afgelezen staan
vermeld in het vieringenrooster. Deze worden zichtbaar
zodra u de betreffende viering geselecteerd hebt.

Zeddam
Getrouwd
23 augustus
19 september

Tom Welling en Astrid Agelink
Mark Freriks en Lizet Hieltjes

Overleden
25 juli
Ans van den Bosch-Buiting 77 jaar
10 augustus Riek Teunissen-Mulders
92 jaar
26 september Annie Overgoor-Boschman 90 jaar
Vrijwilligersmiddag geloofskern St. Oswaldus
Op zondag 22 september hebben 85 vrijwilligers
genoten van een hele gezellige middag in het
Gildegebouw van het St. Oswaldusgilde. Onder het
genot van een kopje koffie met cake kwamen de
gesprekken al snel op gang. Pastoor Jurgen Jansen
heeft iedereen bedankt voor hun inzet als vrijwilliger
voor de geloofskern St. Oswaldus en ook daarbuiten.
Voor de parochie Gabriël zijn al onze vrijwilligers
onmisbaar. Het glas werd geheven op iedereen.
Als activiteit moest er een aantal vragen over de kerk
ingevuld worden en een paar puzzels opgelost worden,
dit leverde soms verhitte discussies op! Uiteindelijk
kwam er toch een winnende groep uit, met slechts
twee foute antwoorden! De middag werd afgesloten
met een heerlijk buffet. We kunnen terugkijken op een
zeer geslaagde middag.
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Schema doordeweekse vieringen
Dinsdag:
Loil
Wehl
Beek

om 09.30 uur
op de 3e dinsdag van de maand
om 16.00 uur
op elke dinsdag in Oldershove
om 09.00 uur
op elke dinsdag

Woensdag:
Nieuw-Dijk

om 09.00 uur
op de 2e en 4e woensdag van de maand
‘s-Heerenberg om 19.00 uur
op elke woensdag
Donderdag:
Didam
om 09.00 uur
op elke donderdag
Didam
om 15.30 uur
op de 1e donderdag van de maand
in Meulenvelden
Vrijdag:
Wehl
om 09.30 uur
elke vrijdag

Bereikbaarheid
Werkadres Parochie Gabriël
Raadhuisstraat 1A, 6942 BE Didam
Tel.: 0316-221021 e-mail: secretariaat@parochiegabriel.nl
www.parochiegabriel.nl IBAN: NL96 RABO 0154 6624 02
Pastoraal team
Pastoor Jurgen Jansen
Tel.: 0314-650028 e-mail: j.jansen@parochiegabriel.nl
Pastoraal werker Guus van der Ploeg
Tel.: 06 - 136 97 367
e-mail: g.vanderploeg@parochiegabriel.nl
Diaken Theo Reuling ofs
Tel.: 0316-225687 e-mail: t.reuling@parochiegabriel.nl
Parochiebestuur
Pastoor Jurgen Jansen - Voorzitter
Vacant - Vice-Voorzitter
Sandra Bergevoet - Secretaris
Vacant - Penningmeester
Tonnie Kuppens - Gebouwenbeheer
Xaf Hendriksen - Kerkhofzaken
Augustine van Ree - Communicatie
PASTORALE NOOD: tel. 06-55755957. Via dit nummer is tussen
09.00 uur en 21.00 uur één van de pastores bereikbaar om in geval
van nood direct hulp te bieden (b.v. voor het Sacrament van de
Zieken of de ziekenzegen).
Soms gaat het even niet
Sensoor Telefonische hulpdiensten in Gelderland. 0900 - 0767
vertrouwelijk - anoniem 24 uur per dag - 7 dagen per week.
Altijd tijd voor een gesprek van mens tot mens. www.sensoor.nl.
Ziekenbezoek
Indien u bij ziekte thuis of bij ziekenhuisopname bezoek wenst
namens de geloofskern, kunt u dit melden bij het secretariaat.
Afspraken
Voor afspraken met betrekking tot dopen, huwelijk, jubileum
kunt u contact opnemen met het secretariaat; de afspraken
met betrekking tot uitvaarten gaan via de uitvaartondernemers.
De formulieren voor de opgave van gebedsintenties kunt u
ophalen en/of afgeven tijdens de openingsuren van het secretariaat van uw eigen geloofskern of deponeren in de brievenbus
van het secretariaat van uw geloofskern. De opgaveformulieren
liggen ook achter in de kerkportalen.

Emmaus - Pancratius te ‘s-Heerenberg
Kerk: Hofstraat 2 Secretariaat: Hofstraat 4, 7041 AD ’s-Heerenberg
Tel.: 0314-661224 E-mail: emmaus-pancratius@parochiegabriel.nl
Openingstijden secretariaat: dinsdag en donderdag 10.00-12.00 uur
St. Oswaldus te Zeddam
Bovendorpsstraat 3, 7038 CH Zeddam
Tel.: 0314-651281 E-mail: oswalduszeddam@parochiegabriel.nl
Openingstijden secretariaat: woensdag 10.00-12.00 uur.
St. Johannes de Doper te Kilder
Hoofdstraat 6a, 7035 AK Kilder
Tel.: 0314-681274 E-mail: sintjandedoperkilder@parochiegabriel.nl
Openingstijden secretariaat: vrijdag 09.00-11.00 uur
OLV van Altijddurende Bijstand te Nieuw Wehl
Nieuw Wehlseweg 18, 7031 HW Nieuw Wehl
Tel.: 0314-681296 E-mail: olvnieuwwehl@parochiegabriel.nl
Website: www.parochienieuwwehl.nl
St. Martinus te Wehl
Kerkplein 4, 7031 AD Wehl
Tel.: 0314-681254 E-mail: martinuswehl@parochiegabriel.nl
Openingstijd secretariaat: vrijdag 09.30-10.30 uur
St. Suitbertus te Stokkum
Pastoor van Sonsbeeckstraat 24, 7039 AJ Stokkum
Tel.: 0314-661274 E-mail: suitbertusstokkum@parochiegabriel.nl
Openingstijden secretariaat: eerste en derde vrijdag van de maand
11.00-12.30 uur
OLV van Altijddurende Bijstand te Braamt
Langestraat 18, 7047 AP Braamt
Tel.: 0314- 651306 E-mail: olvbraamt@parochiegabriel.nl.
Openingstijden secretariaat: dinsdag 10.00-11.00 uur
St. Martinus te Beek
Sint Jansgildestraat 56, 7037 AX Beek
Tel.: 0316-531264 E-mail: martinusbeek@parochiegabriel.nl
Openingstijden secretariaat: donderdag 09.00-12.00 uur
H. Martinus/H. Maria te Didam
Raadhuisstraat 1a, 6942 BE Didam
Tel.: 0316-221550 E-mail: mariamartinusdidam@parochiegabriel.nl
Openingstijden secretariaat: dinsdag en donderdag 09.30-12.00 uur
H. Antonius van Padua te Nieuw-Dijk
Smallestraat 35, 6942 HA Nieuw-Dijk
Tel.: 0316-221250 E-mail: antoniusnieuwdijk@parochiegabriel.nl
Openingstijden secretariaat: woensdag 09.00-12.00 uur
Spreekuur: 2e en 4e woensdag van de maand na de viering van 9.00 uur
Gebedsintenties: M. Brugman, Bosstraat 33, Nieuw-Dijk
OLV Onbevlekt Ontvangen te Loil
Wehlseweg 38, 6941 DM Loil
Tel.: 0316-223272 E-mail: olvloil@parochiegabriel.nl
Spreekuur: iedere 3e dinsdag van de maand na de viering van 9.30 uur

Wilt u altijd op de hoogte zijn van het actueel nieuws uit
de parochie en de geloofskernen? Kijk dan op
www.parochiegabriel.nl. Op deze site staan ook de
actuele tijden en locaties van alle vieringen. Like ook onze
Facebookpagina facebook.com/parochiegabriel!

Redactie
Deze uitgave van De Gabriël is tot stand gekomen met de hulp van zeer velen, zoals de vele correspondenten en de bezorgers uit de geloofsgemeenschappen. De redactie werd gevormd door diaken Theo Reuling ofs (namens het pastorale team), Theo Koning, Anneke Albers, Augustine van Ree en
Janneke Kraaijvanger. De redactie van De Gabriël is te bereiken via parochieblad@parochiegabriel.nl

